
















Arbeidernes Ungdomsfylking

Årsberetning 2018

Sentralstyrets årsberetning for 2018

Virksomhetens art og hvor den drives
Arbeidernes Ungdomsfylking – AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for
Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn som bygger på den demokratiske sosialismens ideer,
slik det er uttrykt i vår visjon og våre programmer. AUF vil sammen med den øvrige
arbeiderbevegelse i Norge og internasjonalt arbeide for våre felles ideer og samfunnssyn. AUFs
hovedkontor ligger på Youngstorget i Oslo. AUF har også kontor i alle fylker, med en ansatt i
hvert fylke.

Forutsetning for fortsatt drift
AUF står ikke ovenfor noen forhold som truer fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen
for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetningen.
Organisasjonen har god økonomi med høy egenkapital og stabil likviditet gjennom hele året.

Arbeidsmiljø
AUF har et samarbeid med AMED-bedriftshelsetjeneste. I henhold til lover og forskrifter fører
AUF oversikt over sykefravær blant de ansatte. Sykefraværet i 2018 har vært på 0,65 % mot
2,43 % i 2017.

Likestilling
AUF fører en aktiv personalpolitikk for likestilling mellom kjønnene. I AUFs sentralstyre har frem
til oktober 2018 bestått av 7 menn og 7 kvinner og fra oktober 2018 bestått av 6 menn og 8
kvinner. AUF har vedtektsfestet at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % i alle styrer,
lister og utvalg og følger dette.

Ytre miljø
AUF forurenser ikke det ytre miljø.

Forskning og utvikling
AUF har ingen forskning og utvikling.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 2 105 225 mot et overskudd på kr 3 345 218 i
2017.

Resultatdisponering
Styret foreslår at kr 17 729 trekkes av Solfondet og kr 2 122 954 overføres til Arbeidernes
Ungdomsfylking sin annen egenkapital.
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Arbeidernes Ungdomsfylking 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Arbeidernes Ungdomsfylking. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2018 

• Resultatregnskap for 2018 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

organisasjonens finansielle stilling per 31. 

desember 2018, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 

samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 

har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

BDO AS 

 

Terje Tvedt - BDO AS 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Terje Tvedt
Annen representant
Serienummer: 9578-5992-4-3003934
IP: 188.95.xxx.xxx
2019-06-04 12:07:58Z
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Årsregnskap 2019
for

Arbeidernes Ungdomsfylking

Organisasjonsnummer 950132388

Utarbeidet av:
Amesto AccountHouse AS
Autorisert regnskapsførerselskap
P.O.Box 6395 Etterstad
0604 OSLO

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
TS

F6
D

-E
D

IP
F-

I5
M

E5
-G

EQ
Q

5-
0W

83
H

-Q
0E

J2



Arbeidernes Ungdomsfylking

Årsberetning 2019

Sentralstyrets årsberetning for 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

Arbeidernes Ungdomsfylking – AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for
Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn som bygger på den demokratiske sosialismens ideer,
slik det er uttrykt i vår visjon og våre programmer. AUF vil sammen med den øvrige
arbeiderbevegelse i Norge og internasjonalt arbeide for våre felles ideer og samfunnssyn. AUFs
hovedkontor ligger på Youngstorget i Oslo. AUF har også kontor i alle fylker, med ansatte i hvert
fylke.

Forutsetning for fortsatt drift
AUF står ikke ovenfor noen forhold som truer fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen
for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.
Organisasjonen har god økonomi med høy egenkapital og stabil likviditet gjennom hele året.

Arbeidsmiljø
AUF har et samarbeid med AMED-bedriftshelsetjeneste. I henhold til lover og forskrifter fører
AUF oversikt over sykefravær blant de ansatte. Sykefraværet i 2019 har vært på 1,66% mot
0,65 % i 2018.

Likestilling
AUF fører en aktiv personalpolitikk for likestilling mellom kjønnene. I AUFs sentralstyre består av
6 menn og 8 kvinner. AUF har vedtektsfestet at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %
i alle styrer, lister og utvalg og følger dette.

Ytre miljø
AUF forurenser ikke det ytre miljø.

Forskning og utvikling
AUF har i 2019 utviklet en elektronisk verveblokk for ny medlemmer, samt en opplæringsplattform
til bruk for opplæring av tillitsvalgte i AUF sine lokallag.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 1 489 666 mot et overskudd på kr 2 105 225 i
2018.

Resultatdisponering
Styret foreslår at kr 151 081 trekkes av Solfondet og kr 1 640 747 overføres til Arbeidernes
Ungdomsfylking sin annen egenkapital.
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Arbeidernes Ungdomsfylking

Årsberetning 2019

 Oslo              /                2020
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Hoda Imad Agnes Nærland Viljugrein
Styremedlem Styremedlem
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Arbeidernes Ungdomsfylking

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Driftsinntekt 7 23 056 923 21 022 813
Sum driftsinntekter 23 056 923 21 022 813

Driftskostnader
Lønnskostnad 8 10 068 799 9 169 449
Avskrivning på varige driftsmidler 2,3 154 822 170 136
Annen driftskostnad 7,8 11 582 025 9 752 911
Sum driftskostnader 21 805 646 19 092 496

DRIFTSRESULTAT 1 251 277 1 930 317

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt 9 248 972 186 295
Annen finansinntekt 4 122 3 573
Sum finansinntekter 253 094 189 868

Finanskostnader
Rentekostnad 4 974 5 012
Annen finanskostnad 9 731 9 948
Sum finanskostnader 14 704 14 960

NETTO FINANSPOSTER 238 389 174 908

ORDINÆRT RESULTAT 1 489 666 2 105 225

ÅRSRESULTAT 1 489 666 2 105 225

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 6 1 489 666 2 105 225
SUM OVERF. OG DISP. 1 489 666 2 105 225

Årsregnskap for Arbeidernes Ungdomsfylking Organisasjonsnr. 950132388
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Arbeidernes Ungdomsfylking

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 2 631 470 0
Sum immaterielle eiendeler 631 470 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 937 500 937 500
Motorer 3 319 000 348 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 90 773 129 411
Sum varige driftsmidler 1 347 273 1 414 910

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 4 1 1
Investeringer i aksjer og andeler 1 370 1 370
Sum finansielle anleggsmidler 1 371 1 371

SUM ANLEGGSMIDLER 1 980 114 1 416 281

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 9 5 476 309 5 428 023
Sum fordringer 5 476 309 5 428 023

Bankinnskudd 5 12 690 444 11 533 004
SUM OMLØPSMIDLER 18 166 753 16 961 027

SUM EIENDELER 20 146 867 18 377 308

Årsregnskap for Arbeidernes Ungdomsfylking Organisasjonsnr. 950132388
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Arbeidernes Ungdomsfylking

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Fonds 6 17 903 535 16 413 868
Sum opptjent egenkapital 17 903 535 16 413 868

SUM EGENKAPITAL 17 903 535 16 413 868

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 469 586 188 038
Skyldig offentlige avgifter 524 752 573 479
Annen kortsiktig gjeld 9 1 248 994 1 201 923
SUM KORTSIKTIG GJELD 2 243 332 1 963 440
SUM GJELD 2 243 332 1 963 440

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 20 146 867 18 377 308

Oslo              /                    2020

Ina Rangønes Libak Astrid Willa Eida Hoem Sindre Lysø
Styrets leder Nestleder Generalsekretær / Styremedlem

Snorre Erichsen Skjevrak Julie Indstad Hole Agnete Masternes Hanssen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Ronja Bell Breisnes Gaute Børstad Skjervø Reidar Fugle Nordhaug
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Jan Halvor Vaag Endrerud Marta Hofsøy Håvard Sagbakken Saanum
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Hoda Imad Agnes Nærland Viljugrein
Styremedlem Styremedlem

Årsregnskap for Arbeidernes Ungdomsfylking Organisasjonsnr. 950132388
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Arbeidernes Ungdomsfylking
Årsregnskap 2019

Noter 

Alle beløp i NOK 

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak  i 
Norge.

Regnskapsperiode
Resultatregnskapet inneholder regnskapstall fra 1. januar til 31. desember 2019.

Driftsinntekter og -kostnader
Inntektsføring ved salg av kontingenter og varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd inntektsføres for perioden 
bevilgningen gjelder. Gaver inntektsføres ved mottak av midler. Andelen av tilskudd og gaver som det knytter seg 
betingelser til i form av fremtidige aktiviteter eller anskaffelser balanseføres som uopptjent inntekt ved mottaket, og 
inntektsføres deretter i takt med utføring av aktivitet eller foretatte anskaffelser.

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Andre anleggsmidler enn driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid 
dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp 
av driftsmidlet.

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. 
Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi 
er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det 
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investering i andre selskap
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved 
kapitalutvidelse. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av 
opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte fra datterselskap regnskapsføres 
det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt 
når utbyttet er vedtatt. Balanseført beløp skrives ned til antatt virkelig verdi når den er lavere.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
AUF sin pensjonsordning er en innskuddsordning, og innbetalinger til pensjonsordningen kostnadsføres løpende. 
AUF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningen 
tilfredsstiller kravene i loven.
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Arbeidernes Ungdomsfylking
Årsregnskap 2019

Noter 

Alle beløp i NOK 

Note 1 Virksomhetsområde

AUF har som ungdomsorganisasjon til Det Norske Arbeiderparti til oppgave å samle ungdommen i lag.
Sammen med den øvrige arbeiderbevegelse både i Norge og internasjonalt vil AUF arbeide for
et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens ideer.

Note 2 Immaterielle eiendeler 
Utvikling Elektronisk 

opplæringsplattform verveblokk Sum

Inngangsverdi -                      -                      -                     
Akk. avskrivninger 01.01. -                      -                      -                     
Tilgang 200 000 476 756 676 756              
Avgang -                     
Årets avskrivninger (5 556)                 (39 730)               (45 286)              
Balanseført verdi  31.12. 194 444               437 026               631 470              

Akk. avskrivninger 31.12. (5 556)                 (39 730)               (45 286)              
Økonomisk levetid 3 år 3 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 3 Varige driftsmidler

Eiendom Utøya Motor Inventar Sum

Inngangsverdi 937 500           580 000               786 759               2 304 259           
Akk. avskrivninger 01.01. (232 000)             (657 349)             (889 349)            
Tilgang 41 899                 41 899                
Avgang -                     
Årets avskrivninger (29 000)               (80 536)               (109 536)            
Balanseført verdi  31.12. 937 500           319 000               90 773                 1 347 273           

Akk. avskrivninger 31.12. (261 000)             (737 885)             (998 885)            
Økonomisk levetid 20 år 3-5 år
Avskrivningsplan Avskrives ikke Lineær Lineær

Note 4 Langsiktige investeringer i andre selskap

Eier-/ Forretnings- Balanseført
Aksjer eiet direkte stemmeandel kontor verdi

Utøya AS 100 % Oslo 1                         
Sum aksjer 1                         

Aksjene i Utøya AS ble overtatt i forbindelse med avviklingen av AUF Media AS. Det utarbeides ikke konsernregnskap
etter regnskapsloven § 3-2.

Note 5 Bundne midler
2019 2018

Bundne skattetrekksmidler 209 728               249 860              
Bundne bankinnskudd 209 728               249 860              
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Arbeidernes Ungdomsfylking
Årsregnskap 2019

Noter 

Alle beløp i NOK 

Note 6 Egenkapital
Gjenreisnings- Utøya Solidaritets- Annen 

prosjektet vennfond fondet egenkapital Sum

Egenkapital pr 01.01. -                    -                   709 717 15 704 151          16 413 868         
Årets resultat (151 081)             1 640 747            1 489 666           
Egenkapital 31.12. 0 0 558 636 17 344 898 17 903 535         

Note 7 Driftsinntekter

Etter terrorangretpet 22. juli 2011 har AUF mottatt gaver fra mange forskjellige givere. Partiloven angir begrensninger 
i forhold til hvem et politisk parti kan motta støtte fra. Det er ikke tillatt å motta gaver fra anonyme givere, rettssubjekter
under statens eller annen offentlig myndighets kontroll eller fra utenlandske givere. Gjenreisningsprosjektet /Utøyafondet 
ble overført til Utøya AS pr 31.12.15. Innsamlede midler til fondet i 2019 ble kr 29 332 og er overført til Utøya AS.

Partilovnemda har i en tolkningsuttalelse av 26. august 2011, http://partilovnemnda.no/enkel.aspx?m=51933, på visse
vilkår gitt støtte for at AUF kan motta gaver fra utenlandske givere. 

Mottatte gaver vil ikke bli benyttet til partipolitisk arbeid, men vil i sin helhet bli benyttet til gjenoppbygningen av Utøya, 
minnesmerker og tiltak rettet mot ofre og pårørende. 

Utøyafondet 2019 2018
Resultat Utøyafondet før kostnadsføring 29 332 39 320
Overført til Utøya AS / kostnadsført (29 332)               (39 320)              
Sum nettoeffekt på resultat -                      -                     

Inntektsført grunnstøtte fra Fordelingsutvalget utgjør 147 130 i 2019

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

2019 2018
Lønninger 8 465 617            7 675 693           
Arbeidsgiveravgift 1 234 789            1 126 310           
Pensjonskostnader 207 671               194 139              
Andre lønnsrelaterte ytelser 160 722               173 307              
Sum lønnskostander 10 068 799 9 169 449

Gjennomsnittlig ansatt årsverk 30 29

Ytelser til ledende personer Pensjons-
Lønn utgifter

Leder Ina Alvilde Rangønes Libak 373 118               12 313                
Nestleder Astrid Willa Eide Hoem 378 712               13 334                
Gen.sekretær Sindre Lysø 373 740               13 367                

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det foreligger ikke 
avtale om å gi generalsekretær eller andre i styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet
eller vervet.

Kostnadsført honorar til revisor(inkl mva.) 2019 2018

Revisjon 86 500                 26 500                
Utvidet finansiell revisjon -                     
Andre attestasjonstjenester 42 750                 53 500                
Sum kostnadsført 129 250 80 000
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Arbeidernes Ungdomsfylking
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Noter 

Alle beløp i NOK 

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2019 2018

Fordringer på Utøya AS 4 730 861 4 560 217
Inntektsførte renter 95 204 91 956
Avsatt til tap

4 826 065            4 652 174           

Selskapet har pr 31.12.2019 en fordring på Utøya AS på kr 4 826 065, inkludert årets renter. Lånet er gitt for å sikre 

tilstrekkelig likviditet i en overgangsperiode etter hendelsene på Utøya 22. juli 2011. Kravet opprettholdes, men

som følge av den finansielle situasjonen i Utøya AS, er fordringen fra 2013, med unntak av rentene fra 2013,

nedskrevet. Tidligere fordring på kr 320 000, nedskrevet i 2008, er ettergitt i 2013. 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Marta Hofsøy
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-2799627
IP: 46.46.xxx.xxx
2020-05-29 12:17:53Z

Agnete Masternes Hanssen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-3526824
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-05-29 12:32:52Z

Hoda Imad
Styremedlem
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IP: 77.16.xxx.xxx
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Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-3260896
IP: 79.161.xxx.xxx
2020-05-30 17:53:01Z

Julie Indstad Hole
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-1461685
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-05-31 16:06:24Z

Ronja Bell Breisnes
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-3479687
IP: 84.215.xxx.xxx
2020-06-02 10:15:30Z

Jan Halvor Vaag Endrerud
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-3438150
IP: 84.208.xxx.xxx
2020-06-02 10:33:07Z

Snorre Erichsen Skjevrak
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-2613942
IP: 195.159.xxx.xxx
2020-06-02 11:59:39Z
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De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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Styremedlem
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Arbeidernes Ungdomsfylking 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Arbeidernes Ungdomsfylking. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Resultatregnskap for 2019 

• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 

stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 

har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 

identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
B4

U
2W

-2
I6

TK
-T

CO
J6

-6
PV

2Y
-3

EZ
IH

-Q
KS

BL



 
 

Uavhengig revisors beretning Arbeidernes Ungdomsfylking - 2019  side 2 av 2 
 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

BDO AS 

 

Terje Tvedt - BDO AS 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Terje Tvedt
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5992-4-3003934
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-06-05 07:15:50Z
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